‘Quem é a fé’, e não ‘O que é a Fé’
Nas Escrituras fidelidade (Fé) produz confiança (fé), mas a confiança (crença) de
alguém não produz fidelidade. A fé-confiança é sempre fruto da Fé-fidelidade,
nunca o contrário. Quando cremos na PALAVRA de Deus que não passa, mas que
permanece para sempre (Fé-fidelidade), a fé-confiança que possuímos é fruto da
Fé-fidelidade de Deus.

‘Quem é a fé’, e não ‘O que é a Fé’
“Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo
é a principal pedra da esquina” (Efésios 2:20);

O que é a fé
O Pr. Airton Evangelista da Costa assim respondeu a pergunta ‘O que é a fé’?:
“A fé não se explica através da lógica humana. Fé é crença, convicção,
certeza, confiança, entrega. É a certeza de que algo vai acontecer, não
importando se as condições sejam contrárias. A definição bíblica para a fé é a
seguinte: ‘É a CERTEZA das coisas que se esperam, e a prova das coisas
QUE NÃO SE VÊEM’ ( Hb 11:1 ). Fé é a crença de que o Senhor está no
comando de todas as coisas, em quem depositamos total e irrestrita
confiança” Airton Evangelista da Costa, O Que é a Fé?, Artigo disponível no
link:
<
http://www.estudosgospel.com.br/a-biblia-responde/soteriologia/o-que-e-a-fe.
html> visitado em 0105/13.
Há equívocos na definição acima, tanto na argumentação do Pr. Airton quanto na
tradução bíblica utilizada por ele.
Na Bíblia a fé não é definida como certeza, antes a fé é descrita como ‘firme
fundamento’ “ORA, a fé é o FIRME FUNDAMENTO das coisas que se esperam, e
a PROVA das coisas que se não veem” ( Hb 11:1 ). O ‘firme fundamento’ é objetivo
e a ‘certeza’, por sua vez, é questão subjetiva, de foro íntimo e varia de pessoa

para pessoa.
A certeza ou opinião varia de pessoa para pessoa, mas o fundamento de Deus não!
O fundamento de Deus fica firme ( 2Tm 2:19 ), as opiniões e certezas não.
Qual é o fundamento de Deus? Cristo, Ele é a fé anunciada de antemão pelos
apóstolos e profetas e se manifestou aos homens na plenitude dos tempos
“Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo
é a principal pedra da esquina” ( Ef 2:20 ); “Porque ninguém pode pôr outro
fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo” ( 1Co 3:11 ).
Jesus Cristo é o fundamento de Deus, a rocha inabalável, firme. Enquanto a Bíblia
aponta para o fundamento que é firme, o Pr. Airton aponta para uma crença, uma
certeza. Ele deixa de olhar para o que é firme para olhar o que é transitório:
“É a certeza de que algo vai acontecer, não importando se as condições
sejam contrárias” (Idem).

O firme fundamento
Quando o escritor aos Hebreus diz que a fé é o firme fundamento, ele está falando
de Cristo, a pedra firme que os edificadores rejeitaram “Ele é a pedra que foi
rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina” ( At
4:11 ); “Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus
Cristo é a principal pedra da esquina” ( Ef 2:20 ).
Na Bíblia, Cristo é a personificação da fé, ou seja, Ele é a fé que havia de se
manifestar e foi manifesta na plenitude dos tempos “Mas, antes que a fé viesse,
estávamos guardados debaixo da lei, e encerrados para aquela fé que se havia de
manifestar” ( Gl 3:23 ). A FÉ que havia de se manifestar é Cristo, por meio da qual
o justo vive “Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele; mas o justo pela
sua fé viverá” ( Hc 2:4 ). Se o homem vive da palavra que sai da boa de Deus
(Verbo), consequentemente a fé não é uma certeza, uma opinião ou um
sentimento, isto porque certezas, opiniões e sentimentos são volúveis enquanto a
palavra de Deus permanece para sempre e faz tudo o que lhe é aprazível “Assim
será a minha palavra, que sair da minha boca; ela não voltará para mim vazia,
antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei” ( Is 55:11 ;
1Pe 1:25 ).

Da palavra de Deus temos o testemunho de que jamais mudará, mas com relação
aos homens há a exortação para que creiam na palavra de Deus até o fim ( Mt
24:13 ).
Jesus disse: “No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo”
( Jo 16:33 ), ao fazer referencia a Cristo, o evangelista João diz: “Porque todo o
que é nascido de Deus vence o mundo; e esta é a vitória que vence o mundo, a
nossa fé” ( 1Jo 5:4 ). Não é a certeza do homem que vence o mundo, antes quem
venceu o mundo foi Cristo, e Ele é a nossa fé.
Cristo é a fé que habita no coração daqueles que creem ( 2Tm 1:5 ), pois Ele
prometeu fazer morada nos crentes ( Jo 14:23 ).
A fé que não se explica através da lógica humana é a fé que consta nos
dicionários. Por exemplo:
“Fé (do Latim fides, fidelidade e do Grego πίστη pistia1 ) é a firme opinião de
que algo é verdade, sem qualquer tipo de prova ou critério objetivo de
verificação, pela absoluta confiança que depositamos nesta ideia ou fonte de
transmissão” Wikipédia.
Se alguém possui a opinião de que algo é verdade, os lexicógrafos definem que tal
opinião ou crença é fé. Por exemplo: se alguém tiver a firme opinião de que um
pedaço de madeira é pedra, a opinião, a crença de tal pessoa é tida por fé.

A verdade como fundamento
Mas, observando na Bíblia, verifica-se que, quando Deus ordenou ao povo de
Israel que subisse e tomasse a terra prometida por herança, se houvessem
obedecido, a crença (pisteuein) deles na palavra de Deus (verdadeira e firme=
pistis) seria designada fé (pisteuein), porém, como o povo desobedeceu, isto
demonstra que não tinham o que é proveniente do que é verdadeiro e firme
(pistis): fé (confiança=pisteuein). Observe que em seguida os filhos de Israel se
animaram em adentrar a terra e o que fizeram a seguir também não era fé, pois
não estavam apoiados na palavra de Deus ( Nm 14:39 -45 ).
A opinião do povo estava formada: ‘Não podemos subir contra aquele povo porque
é mais forte que nós’ ( Nm 13:31 ). Logo em seguida surgiu nova opinião: ‘Eis-nos
aqui, e subiremos ao lugar que o SENHOR tem falado; porquanto havemos

pecado’ ( Nm 14:40 ), mas em ambos os casos a opinião que possuíam não era fé.
Não é a covardia ou a coragem que determina se o homem tem fé ou não. O que
promove a fé é a verdade da palavra de Deus, de modo que, quando o homem
anda segundo o que lhe é ordenado, anda por fé. Aceitar ou não um desafio não é
prova de fé, antes resignar-se a obedecer a palavra de Deus é fé “E, chegando-se
a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se
tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão
viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus” ( Mt 4:3 -4).
Há uma grande confusão com relação ao termo ‘fé’ e o termo ‘crer’, visto que na
língua grega o mesmo radical da palavra é utilizado como substantivo e verbo.
Quando os tradutores foram traduzir o substantivo e o verbo ‘fé’ para a língua
portuguesa, como o termo fé não é flexionável para ser utilizado como verbo, o
termo foi substituído pelo verbo crer.
Em resumo, o substantivo latino fides (fé), correspondente ao termo grego pistis
(fé=substantivo), não tem verbo e, assim, os tradutores viram-se obrigados a
recorrer a um verbo latino de outro radical para exprimir o verbo grego pisteuein.
Passaram a utilizar o verbo credere, que em português é crer.
No hebraico arcaico, o termo fé é ‘emunah’, palavra feminina com dois
significados: fidelidade e adesão, e no hebraico moderno o termo passou a ser
utilizado com vários significados, incluindo o verbo ‘crer’, que na língua hebraica
é ‘boteach’ (creio) e ‘livtoach’ (acreditar).
Na língua grega o termo fé (Pistis [substantivo], Pisteuō, [verbo], Pistos [adjetivo])
deriva dos termos verdadeiro, fidedigno, fiel, de modo que a fé decorre do que é
verdade, fiel, fidedigno. Não há fé no que é falso, na crendice, no conto de fada.
Somente o que é verdadeiro produz fé, de modo que um tabelião só dá fé do que é
verdadeiro.
Ora, a fé está vinculada à verdade, e a fidelidade ao que é fidedigno, de modo que
a confiança deriva da verdade, do que é real, nunca o contrário. Jamais a
confiança produz uma verdade ou altera a realidade.
A ‘lei da gravidade’ contém os elementos essenciais para que se possa
compreender o sentido da fé. Se uma pessoa acredita (opinião firme) que se saltar
de um penhasco uma força de atração o trará para o solo, temos a fé: confiança

na verdade. Mas, se uma pessoa acredita que ao saltar do penhasco alçará voo,
temos uma crença. Ainda que esta confiança ou opinião seja absoluta, não mudará
a verdade de que uma força o atrairá para o solo.
A fé não decorre de uma firme opinião de que algo é verdade, antes a fé decorre
da verdade. Sem a verdade não há fé. À parte do que é verdadeiro, firme, seguro,
fidedigno, fiel, não há que se falar em fé.
Acreditar na fada do dente, ter a firme opinião de que a fada Sininho existe não é
fé, é ilusão. Tal crendice, tal opinião, por mais intensa que seja, não torna a
fantasia real. Agora, a verdade, por sua vez, é o que produz fé, confiança, mesmo
quando não podemos ver.
As definições contidas nos dicionários apresentam diversos significados com
relação ao termo fé porque a língua é dinâmica. Observe algumas frases
construídas com o termo fé:
“Fazer fé”: acreditar em alguém ou em algum ato; ter esperança;
“Dar fé”: afirmar como verdade;
“Boa fé”: forma de agir honestamente, sem quebrar um compromisso;
“Má fé”: agir de forma intencional para prejudicar terceiros;
“Botar fé”: acreditar sem questionar;
“Fé cega”: o ato de acreditar sem questionar;
“A fé remove montanhas”: o impossível pode ser alcançado quando você
acredita em Deus.
A ideia bíblica: ‘Creio porque é verdadeiro’ acabou sendo substituída pela
asserção ‘creio porque é absurdo, improvável’, etc. pelo uso incorreto do termo fé
(fides). Tremendo equivoco!
Nas Escrituras fidelidade (Fé) produz confiança (fé), mas a confiança (crença) de
alguém não produz fidelidade. A fé-confiança é sempre fruto da Fé-fidelidade,
nunca o contrário. Quando cremos na PALAVRA de Deus que não passa, mas que
permanece para sempre (Fé-fidelidade), a fé-confiança que possuímos é fruto da
Fé-fidelidade de Deus.
Qualquer que planta limão e se põe a espera de uma colheita de laranja é louco,
desvairado, pois o fato de esperar, acreditar, firmar opinião, etc., jamais mudará o
fato de que sementes de limão produzem limão, isto porque Deus disse: “Produza

a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a
sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra; e assim foi” ( Gn 1:11 ).
Acreditar jamais mudará o que foi estabelecido por Deus: as árvores darão frutos
segundo a sua espécie, ou seja, segundo a sua semente.
Agora, quando alguém acredita, tem certeza, a firme opinião de que ao plantar
limão, colherá limão, a fé-confiança (pisteuein ) é fruto da Fé-fidelidade (pistis)
que estabeleceu que a ‘árvore frutífera dê fruto segundo a sua espécie’.
A verdade de que uma semente produz frutos segundo a sua espécie é o que
denominamos fé (verdade, fiel, fidedigno), pois apesar de não se ver as árvores e
os seus frutos quando se está lançando a semente ao solo, a semente é prova
suficiente daquilo que não se vê. O que espero tem por base um firme
fundamento.
Quando Jesus anunciou ser o Filho de Deus, muitos não creram porque não criam
nas Escrituras “Mas, se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas
palavras?” ( Jo 5:47 ). Além do testemunho das Escrituras, as obras que Jesus
realizava testificavam acerca d’Ele “Respondeu-lhes Jesus: Já vo-lo tenho dito, e
não o credes. As obras que eu faço, em nome de meu Pai, essas testificam de
mim” ( Jo 10:25 ).
Por que era necessário o testemunho das Escrituras e o testemunho das obras de
Cristo? Porque a fé deriva do fundamento, da verdade, do que é firme, e não de
uma crença, convicção, certeza, confiança, entrega.
Por que o crente crê em Deus? Por causa de milagres? Não! O crente crê em
Deus por causa de Cristo, visto que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Deus o
ressuscitou para que a confiança e esperança do crente estejam em Deus “E por
ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, para
que a vossa fé e esperança estivessem em Deus” ( 1Pe 1:21 ).
O evento da ressurreição é tão importante para o crente que, os seus discípulos
foram estabelecidos por testemunhas da ressurreição “E matastes o Príncipe da
vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas“
( At 3:15 ).
A concepção de que a fé não é afeta a lógica humana decorre de uma má leitura

feita desde os patristicos, sendo atribuída a Tertuliano a frase ‘credo quia
absurdum’ (creio porque é absurdo) em decorrência da frase: “E o Filho de Deus
morreu, o que é crível justamente por ser inepto; e ressuscitou do sepulcro, o que
é certo porque é impossível”, pois entendiam que a verdadeira fé tem de se opor a
razão.
Se a fé não se explicasse através da lógica humana, ou se a fé fosse contrária à
razão, seria sem sentido a orientação do apóstolo Pedro: “Antes, santificai ao
SENHOR Deus em vossos corações; e estai sempre preparados para responder
com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em
vós” ( 1Pe 3:15 ). Ou ainda a exortação do apóstolo Paulo em Romanos 12.1 para
apresentar a Deus sacrifício vivo, santo e agradável que é o culto racional.
Seria sem sentido Cristo ter aparecido aos seus discípulos com muitas e infalíveis
provas “Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com
muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de quarenta dias, e
falando das coisas concernentes ao reino de Deus” ( At 1:3 ).
A fé não é a ‘crença de que Deus está no comando de todas as coisas’, antes a fé é
proveniente de Deus que é fiel, verdadeiro e poderoso para cumprir a sua palavra,
portanto, digno de total e irrestrita confiança “Palavra fiel é esta: que, se
morrermos com ele, também com ele viveremos; Se sofrermos, também com ele
reinaremos; se o negarmos, também ele nos negará; Se formos infiéis, ele
permanece fiel; não pode negar-se a si mesmo” ( 2Tm 2:11 -13).
Quando o homem crê que pode salvar-se através das suas boas ações, sacrifícios,
orações, votos, etc., não é fé, antes fé é quando o homem crê que Cristo é o
enviado de Deus que tira o pecado do mundo.
Cristo é a fé manifesta, o firme fundamento estabelecido por Deus. Por intermédio
de Cristo é que cremos em Deus que ressuscita os mortos. Sem Cristo é
impossível agradar a Deus, pois Ele é o autor e o consumador da fé ( Hb 11:6 ; Hb
12:2 ; 1Pe 2:5 ).

O Autor da fé
A ‘fé’ que foi dada aos homens (evangelho) não ilide o crente dos problemas e
percalços do dia-a-dia. Antes, o cristão deve ser perseverante na doutrina de
Cristo para alcançar o objetivo fim do evangelho: a salvação, ou seja, não deve
desfalecer “… não vos canseis, desfalecendo em vossas almas” ( Hb 12:3 ).

“… olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo
gozo que lhe estava proposto suportou a cruz…” ( Hb 12:2 )
Após fazer uma exposição do que alguns homens do passado alcançaram através
da fé ( Hb 11:1 -40), o escritor aos Hebreus conclui o seu pensamento exortando
os leitores a serem perseverantes, tendo como exemplo o Senhor Jesus ( Hb 12:2
), ou seja, o versículo acima é conclusão de elementos apresentados
anteriormente.
Após demonstrar a fé dos patriarcas, o escritor conclui que os cristãos após
crerem na mensagem do evangelho (carreira que nos esta proposta), deveriam
perseverar no evangelho (corramos com perseverança). Mas, para manter-se
perseverante é imprescindível olhar firmemente para Cristo, o autor e
consumador da fé.
Deste versículo extraímos quem é o autor da fé, ou seja, quem deu origem a
crença dos cristãos: Jesus.
Consumador: refere-se àquele que realizou todos os atos para que fosse possível a
nossa salvação.
‘Fé’ neste verso faz referência a Cristo, o fundamento dos ‘bens futuros’. Cristo é
a essência, a base do que é anunciado no evangelho (fé). Neste versículo a
palavra fé segue o que foi exposto na definição anterior: “Ora, a fé é o firme
fundamento das coisas que se esperam…” ( Hb 11:1 ).
O escritor aponta Cristo, o autor e o consumador da fé, como exemplo a ser
seguido. Os que creem devem observar a Cristo, e este versículo apresentam
alguns elementos acerca de Cristo, o autor e consumador da fé:

Havia uma promessa específica para Cristo: “… o qual pelo gozo que lhe
estava proposto…”;
Diante do premio proposto, Cristo suportou e desprezou a ignomínia da
cruz, e;
Ele assentou-se à destra de Deus.
Segundo o escritor aos Hebreus, os cristãos devem considerar as vicissitudes que
Cristo suportou para que não desfalecessem em suas almas.
Da mesma forma que Cristo tinha uma promessa, o gozo proposto, os cristãos têm
de Deus uma promessa através do evangelho: a salvação. A ‘fé’ que foi dada aos
homens (evangelho) não contempla os problemas do dia-a-dia, antes, o cristão
deve ter em mente que deve ser perseverante para ser possível alcançar o que o
evangelho propõe, que é a salvação, e, por isso, não deveriam desfalecer “… não
vos canseis, desfalecendo em vossas almas” ( Hb 12:3 ).
Precisavam considerar a Cristo, que sendo o autor e consumador da fé, não teve
em conta a oposição dos pecadores, antes tinha em vista o premio proposto. Da
mesma forma, os cristãos não podiam desfalecer, antes deviam olhar firmemente
para Jesus, para podermos alcançar o premio proposto no evangelho, que é a
salvação.
A fé (confiança do cristão em Deus), em muitas das vezes não livra o cristão das
afrontas, antes lhe concede a força necessária para que venha a resistir firme na
esperança proposta, pois o combate do cristão pode estender-se ‘até o sangue’ (v.
4).
O escritor aos Hebreus é claro ao demonstrar que, pela fé o cristão esta apto a
abraçar dois extremos: pode ser livre das agruras desta vida ( Hb 11:33 -34), ou
resistirem até o sangue ( Hb 11:35 -38).

“Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas
que não se vêem” ( Hb 11:1 )
Após exortar os cristãos à perseverança, o escritor aos Hebreus exemplifica,
apontando a desobediência do povo no Antigo Testamento e suas conseqüências (
Hb 10:28 ).
O escritor aos Hebreus aponta os problemas e obstáculos que os fiéis dentre o

povo de Israel tiveram que suportar e passar Hb 10. 32 -34, e leva os cristãos a
concluírem que não deveriam lançar fora a confiança que tinham (v. 35).
Primeiro: deveriam permanecer confiantes para continuarem livres do castigo
divino e por terem uma grande recompensa. Por causa da recompensa que está
na promessa dada por Deus, daí surge a argumentação: “Ora, a fé é a certeza das
coisas que se esperam…”.
A fé só pode ser designada fé enquanto se esta aguardando, pois quando se
alcança o esperado, já está diante da recompensa, e não de posse da fé.
Observe que a fé geral e a fé para salvação estão fundamentadas em um mesmo
princípio: a certeza do que se espera. Através do conhecimento e da experiência
comum a todos os homens, sempre esperamos o amanhã, a chuva, o germinar da
semente, etc, e temos uma certeza tão segura que nada há que demova o homem
da segurança em sua espera.
Da mesma forma, ao falarmos do evangelho ou da fé dada aos santos, há
garantias em Deus quanto a nossa salvação que a espera é com base em um
fundamento seguro, que é Cristo. Isto é tão patente ao escritor aos Hebreus que
ele retoma o mesmo pensamento, só que com outro argumento: “… e a prova das
coisas que não se vêem”.
A certeza que se tem quanto ao que se aguarda é prova cabal do que não se vê! O
que se aguarda é por não ser possível ver. Isto não significa que a fé é depositada
sobre o que não existe.
A certeza decorre de provas irrefutáveis para aquele que acredita. Não é a fé que
faz surgir às provas, antes as provas é que dá alicerce a fé ( Rm 8:24 -25).
“Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se
aproxima de Deus creia que Ele existe, e que é galardoador dos que O buscam” (
Hb 11:6 )
O ponto de partida deste versículo está em que a fé não é a causa da existência
divina, antes é Deus o motivo de nossa fé.
O apóstolo aponta duas condições para que o homem possa agradar o seu criador:
para se aproximar de Deus homem precisa ao menos acreditar que Ele
existe; isto é fato, só se pode achegar a Deus se cremos em sua existência.

Não é a fé que faz surgir a pessoa da divindade!
para se aproximar de Deus o homem tem que estar certo de que Deus
recompensará aqueles que O buscarem.
Ora, para que o homem creia em Deus de modo a ser recompensado é necessário
ouvir a mensagem do evangelho que demonstra a disposição divina em salvar
todos que creem que Jesus é o Cristo “E, sendo ele consumado, veio a ser a causa
da eterna salvação para todos os que lhe obedecem” ( Hb 5:9 ).

Como agradar a Deus?
O conceito que o escritor aos Hebreus apresentou acerta da fé nos auxilia em
muito em compreender como agradar a Deus, porém, o contexto na qual a palavra
‘fé’ é empregada nos diz muito mais “Ora, a fé é o firme fundamento das coisas
que se esperam, e a prova das coisas que não se vêem” ( Hb 11:1 ).

“Ora, sem fé é impossível agradar a Deus…” ( Hb 11:6 )
A Bíblia geralmente trabalha com proposições, ou seja, não é uma característica
das exposições bíblicas dar definições e conceitos. Exemplificando, a Bíblia não
apresenta uma definição ou um conceito de Deus, ela simplesmente apresenta
algumas proposições, como: Deus é luz; Deus é vida, etc.
A linguagem bíblica demanda raciocínio para chegar a um entendimento,
diferente da linguagem dos livros de hoje, que se aplicam em apresentar
conceitos e definições acerca dos temas que abordam.
Os livros acabam simplesmente informando os seus leitores, já a Bíblia estimula o
raciocínio do leitor, fazendo com que este percorra os labirintos do aprendizado
até uma maravilhosa descoberta. Além do mais, auxilia na memorização do
conceito quando abstraído.

Apesar de a Bíblia nos estimular ao raciocínio, ela nos surpreende ao apresentar,
em uma das suas cartas, um conceito de fé:
“Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas
que não se vêem” ( Hb 11:1 ).
a) O fundamento firme é definido pelo escritor aos Hebreus como sendo fé.
b) A fé é prova do que se espera e que apesar de não ser possível ser visto,
existe.
O conceito que o escritor aos Hebreus apresentou auxilia em muito no
desenvolvimento deste estudo, porém, o contexto na qual a palavra fé é
empregada nos diz muito mais. Observe o versículo seguinte:

“Mas, se alguém não cuida dos seus, e principalmente dos da família, negou
a fé, e é pior que o incrédulo” ( 1Tm 5:8 )
Qual o significado da palavra fé no versículo acima? Podemos aplicar o conceito
apresentado pelo escritor aos Hebreus a este versículo? Não!
O contexto demonstra que a palavra fé empregada por Paulo neste verso teve o
seu significado primário ampliado, passando a designar a ideia geral da
mensagem do evangelho. Dizer que: ‘alguém negou a fé’, tem o mesmo
significado que ‘negar a mensagem do evangelho’.
A fonte da fé genuína é o evangelho, e ter um comportamento contrário ao
recomendado pelo evangelho constitui-se prova de que aquele que se diz cristão,
e não é, está em condição inferior até mesmo daquele que não professa o
evangelho.
O apóstolo Paulo não quis dizer que o comportamento seja essencial à aceitação
do evangelho, pois este é alcançado por meio da fé. Antes, ele procurou
demonstrar que o comportamento do cristão confirma o que ele professa ter
alcançado por meio do evangelho.
A palavra fé neste versículo é empregada para designar a mensagem que deu
causa à confiança do crente, enquanto o conceito da carta aos Hebreus se prende

à confiança do crente, sem qualquer referência a mensagem que promove a fé.
Percebe-se que a fé não se trata de uma qualidade ou mérito intrínseco ao crente.
A mensagem do evangelho dá base à crença (fé), que acaba por refletir no
comportamento de quem professa segui-la.
Um outro aspecto a considerar, quanto à interpretação de alguns textos bíblicos,
fica por conta da etimologia da palavra fé.
A ideia de fé no Antigo Testamento é a de ‘descansar’ ou ‘apoiar-se’, confiante em
alguém ou em alguma coisa.

“Porque o Egito os ajudará em vão, e para nenhum fim; por isso clamei
acerca disto: No estarem quietos será a sua força (…) Assim diz o Senhor
Deus, o Santo de Israel: Em vos converterdes e em repousardes está a vossa
salvação, no sossego e na confiança está a vossa força, mas não quisestes” (
Is 30:7 e 15).
“Aquietai-vos, e sabei que Eu sou Deus” ( Sl 46:10 )
A intranquilidade do homem, ou a sua procura obstinada por uma saída frente aos
problemas da vida é uma demonstração de falta de confiança em Deus.
Geazi, o servo de Eliseu, é o exemplo típico do homem sem fé: “Então o moço lhe
perguntou: Ai, meu senhor, o que faremos?” ( 2Rs 6:15 b).
A falta de confiança (fé) faz com que o homem busque uma solução apoiada em
seus próprios recursos. A pergunta de quem não tem fé sempre será: O que
faremos? “Perguntaram eles: Que faremos para executar as obras de Deus?” ( Jo
6:28 ).
Eliseu por sua vez demonstra tranqüilidade, mesmo quando tudo parecia perdido
aos olhos de Geazi.
Os reis de Israel e Judá sempre procuravam alianças com os povos vizinhos,
confiando que as suas alianças trariam paz e segurança. Todos eles esqueciam
que Deus havia prometido defende-los, e que bastava repousarem e estar
sossegados.

No A. T. a salvação de Deus apresentava-se àqueles que se convertiam ao Senhor
e repousavam (descansar). Já o livramento aparecia vinculado ao estar sossegado.
A força dos reis de Israel e Judá não estava em suas alianças, exércitos,
cavaleiros, homens, etc., e sim, em estarem tranquilos.
No Novo Testamento temos o verbo ‘pisteuõ’ e o seu substantivo ‘pistis’. Este
verbo tem dois significados básicos:
(1) acreditar no que alguém diz, aceitar uma afirmação como verdade,
especialmente a de natureza religiosa “Vai-te, e seja feito conforme a tua fé”
( Mt 8:13 );
(2) confiança pessoal em contraposição a um mero crédito ou crença, e esta
ideia é introduzida no texto através de uma preposição “em + ele” “Dele
todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele
que nele crê recebe remissão de pecados” ( At 10:43 ).
A mensagem do evangelho fundamenta-se na pessoa de Cristo. Ele mesmo
anunciou as boas novas do reino aos homens. Crer na mensagem do engelho, em
última instância, é crer na pessoa de Cristo.
A fé do cristão é pessoal, e sendo Cristo o Verbo de Deus encarnado, a palavra
d’Ele é a verdade. A pessoa de Cristo e a sua mensagem estão intimamente
interligadas. A palavra da fé é o firme fundamento designado fé, sem a qual
ninguém verá a Deus.

A fé
A fé (confiança, crença) surge da constatação de verdades contidas no mundo, e o
homem passa a agir conforme estas verdades ou a esperar com confiança nas leis
naturais que constatou com os seus sentidos e perspectivas. Ex: a lei da
gravidade, a chuva, dia e noite, etc.

“Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome
do SENHOR nosso Deus” ( Sl 20:7 )
Este tema reveste-se de complexidade dada a importância que ele tem para a
compreensão de como ocorre a salvação em Cristo. Para ser salvo em Cristo basta
a fé, porém, diante dos questionamentos que se avolumam no decorrer dos
tempos, faz-se necessário saber o que é a fé verdadeira, como adquiri-la e como
exercê-la.

Classificação
Antes de abordarmos este tema do ponto de vista bíblico, devemos verificar sobre
qual tipo de fé estaremos falando. Para a análise, classificamos a fé em dois
grupos:
a) fé natural, e;
b) fé salvadora.
A definição de fé natural é facilmente extraída dos dicionários, como se lê:
“fé sf. 1. crença religiosa. 2. Conjunto de dogmas e doutrinas que constituem um
culto. 3. Rel. A primeira das virtudes teológicas: adesão e anuência pessoal a
Deus. 4. Firmeza na execução de uma promessa ou compromisso. 5. Crença,
confiança. 6. Testemunho autêntico, escrito, de certos funcionários, que tem força
em juízo”.
Da definição dos dicionários subentende-se que até mesmo os ateus possuem algo
em que acreditar. Se eles professam que não creem em Deus, ao menos creem
nas leis da natureza e em suas próprias ideologias.
A fé natural refere-se à certeza que o homem tem das coisas concernentes ao seu
dia-a-dia. Todos os homens possuem a certeza de um amanhã. Todos têm certeza
das conseqüências dos seus atos. Todos têm certeza quanto às leis da física, da
matemática, da natureza, etc.
Esta confiança não é algo nato do homem. A fé surge através da interação do

homem com o mundo. Ao nascer, o homem não tem certeza ou fé, e nem mesmo
acredita em coisa alguma. Porém, no decorrer do tempo, o homem passa a
interagir com o mundo, e dessa interação surge as certezas e as crenças.
A fé natural surge da experimentação, do ensino, da constatação. O que leva a
concluir que a fé não é proveniente do homem, antes, a fé é proveniente do
mundo que o cerca. A realidade é que concede elementos por demais
convincentes e dignos de confiabilidade ao homem.
Isto é verificável de duas formas:
(1) a certeza que o homem possui não torna a realidade verdadeira ou certa,
ou seja, a certeza do homem não muda a essência real das coisas;
(2) antes de o homem vir à existência, certas verdades já existiam.
“A verdade produz certeza (confiança, fé), mas a certeza não produz verdade”
O que nos leva a concluir que a fé não é proveniente do homem, mas sim, das
coisas que estão há muito estabelecidas.
Não é a confiança do homem que promove a infalibilidade das leis naturais, antes
a certeza de que tais leis são irrevogáveis, é que promove a confiança do homem.
A fé, ou a confiança, surge da constatação de verdades contidas no mundo, e o
homem passa a agir conforme estas verdades ou a esperar com confiança nas leis
naturais que constatou com os seus sentidos e perspectivas. Ex: a lei da
gravidade, a chuva, dia e noite, etc.
A fé natural surge no homem quando ele consegue ‘mapear’ os eventos que o
cercam durante o seu desenvolvimento. Com base nos elementos que o meio
fornece, e através daquilo que conseguiu constatar, surge a ‘fé’, e este homem
passa a agir de modo seguro e confiante.
A ‘crença’ do homem não garante os eventos que ocorrem ao seu redor, porém, os
eventos certos e previsíveis produzem confiança, fazendo o homem agir com
segurança.
A certeza que o homem tem quanto à lei da gravidade não é o que a torna real,
antes é a ação da gravidade ao influenciar a realidade que o cerca que lhe dá a

certeza da existência desta lei. Esta certeza foi adquirida gradualmente,
aprendida e internalizada de forma experimental e teórica.
O atrito dá certeza a um motorista que o carro não derrapará. O semeador semeia
na certeza de que a terra produzirá e que as sementes germinarão segundo a sua
espécie. A fé no amanhã dá ao o homem a condição necessária para desenvolver
projetos, etc.

“A fé natural e a fé salvadora possuem os mesmos princípios quanto à sua
inserção no homem, porém, elas diferem quanto à finalidade”

A fé salvadora é semelhante à fé natural, pois ambas são alcançadas de fora para
dentro. Enquanto esta advém da inteiração do homem com o mundo, aquela
advém da inteiração do homem com a palavra de Deus.
A diferença principal entre fé salvadora e fé natural está no objetivo, ou na
finalidade a que ambas propõe. Em última instância, tanto a fé natural, quanto a
fé salvadora são provenientes de Deus.
A fidelidade de Deus é onde a confiança de todos os homens fundamenta-se.
Para uns, a confiança é algo imperceptível, uma vez que não se dão conta que a
infalibilidade das leis naturais é que dá segurança e equilíbrio à existência dos
homens. Outros, além de desfrutarem da segurança e equilíbrio que as leis
naturais conferem ao seu dia-a-dia, ao saberem que Deus providenciou salvação
poderosa a todos os homens, descansam e esperam na fidelidade de Deus, que
prometeu e é poderoso para cumprir.
A fé salvadora apresenta as características seguintes:
1. A fé salvadora não é proveniente do homem – É Deus quem concede fé aos
homens, ou antes, Deus é à base da fé;
2. A salvação é pré-estabelecida – antes que o homem viesse a existir, Deus
providenciou salvação a todos os homens;
3. O homem é o recipiente da fé – o homem não produz fé, porém, é quem

usufrui de seus benefícios;
4. A fé é a prova coisas que não se vêem – não é a fé que torna real o mundo
vindouro, antes, é a realidade do mundo vindouro que proporciona fé;
5. A confiança do homem não é o que garante a salvação, antes, é Deus que
se interpõe como garantia, o que da segurança ao cristão confiante.
Todos os homens de alguma maneira exercem confiança. O crente é aquele que
faz menção do nome do Senhor, pois crê na informação de que Deus salva o
homem ( Sl 20:6 -7). O descrente, por sua vez, confia em suas forças e possessões,
pois através destes elementos ele consegue influenciar e interagir com o mundo.
Nesta vida não há diferença visível entre crentes e descrentes, mas a Bíblia
alerta:
“Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio; entre o que
serve a Deus, e o que não o serve” (…) “PORQUE eis que aquele dia vem
ardendo como fornalha; todos os soberbos, e todos os que cometem
impiedade, serão como a palha; e o dia que está para vir os abrasará, diz o
SENHOR dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo
Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura
trará nas suas asas; e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria” ( Ml
3:18 ; Ml 4:1 -2).

